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WANNEER - WAAR?

De studienamiddag gaat door op  
woensdag 5 mei 2010 
op de Universiteit van Antwerpen, 
Stadscampus, Hof van Liere, 
Prinsstraat 13.
http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=.ROUTE&n=26518

DEELNAMEPRIJS?

Deelname kost 15 euro. Deze som omvat deelname, 
lichte lunch, outline en koffie.

HOE INSCHRIJVEN?

Gelieve de som te betalen via overschrijving op het 
rekeningnummer 096-0103837-68 van de Universiteit 
Antwerpen, met vermelding van de naam van de 
deelnemer(s). Indien u verhinderd bent, kunt u zich 
kosteloos laten vervangen door een collega.

Doelgroep
Directies en leerkrachten uit secundair onderwijs, docenten 
uit lerarenopleidingen, CLB-medewerkers, adviseurs van koe-
pels en adviesorganen, beleidsverantwoordelijken van school-
besturen en van het departement Onderwijs, medewerkers 
van (verenigingen van) ouders en leerlingen, …
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Organisatie 

Deze studienamiddag is een gezamenlijk initiatief van het Inter-
universitair Centrum voor Onderwijsrecht (ICOR), uitgeverij die 
Keure en het Interuniversitair Steunpunt Recht en Onderwijs.

ONZE PARTNER : hET TIJDSChRIFT 
VOOR ONDERWIJSREChT EN  
ONDERWIJSBELEID

Informatie over de inhoud van het laatste nummer, het volle-
dige archief van de afgelopen 10 jaargangen en abonnements-
voorwaarden, vindt u op onze site www.onderwijsrecht.be  
onder de rubriek ‘publicaties’.

Informatie over het tijdschrift en abonnementsvoorwaarden, 
vindt u op de site: http://www.diekeure.be/uitgeverij/juridisch/
catalogue/detail_nl.phtml?id=4318bestelcode=201%20
020%20000



A
N

tW
O

O
R

D
St

R
O

O
kantwoordstrook

deze strook uiterlijk een week vóór de studienamiddag:
> faxen op 03 238 58 56 of
>  terugsturen aan:

ICOR 
A. Goemarelei 52 
2018 Antwerpen

mailen naar:
stefan.vanlier@ua.ac.be

Uw inschrijving is definitief na overschrijving van € 15 op 
rekeningnummer 096-0103837-68 van de Universiteit 
Antwerpen, met de vermelding van de naam van de 
deelnemer(s).

naam:

voornaam:

organisatie:

Functie:

straat en nr.:

postcode:

stad / Gemeente:

telefoon:

Fax:

e-mail:

datum:

handtekening:
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 Het ICOR, het Steunpunt Recht en Onderwijs en de 
uitgeverij die Keure, organiseren een studienamiddag 
over examengeschillen in het secundair onderwijs.

De namiddag start met een lezing over de context 
van educatief uitgeven in Vlaanderen tegen het licht 
van veranderende didactiek, nieuwe eindtermen en 
kostenbesparing in het secundair onderwijs door 
Bart Vandenbussche (uitgever secundair onderwijs 
die Keure).

Vervolgens geeft Joke Goris een uiteenzetting over 
de examenbetwisting in het secundair onderwijs, 
gevolgd door repliek van Jurgen Neuts (auditeur bij 
de Raad van State) en Bart Beliën (bestuurder Don 
Bosco Onderwijscentrum). 

oPZetoPZet Programma

Meester wie heeft gelijk! 

Meer en meer ouders en kinderen vragen de bijstand 
van een advocaat in een procedure tegen beslissingen 
genomen op school.

Scholen zijn aan regelgeving gebonden in het nemen 
van beslissingen. Ouders en kinderen gaan hiermee 
niet altijd akkoord, waardoor scholen genoodzaakt 
worden verantwoording af te leggen voor genomen 
beslissingen.

Inhoudstafel

De examengeschillen in het secundair onderwijs  
(Geert van Haegendoren)
Inleiding
Afdeling 1  De autonomie van de delibererende 

klassenraad
Afdeling 2 De bezwaarprocedure binnen de school
Afdeling 3 Het beroep bij de Raad van State

Recht en onderwijs in de praktijk
(Bart Beliën)
Inleiding
Afdeling 1 Welke meester heeft gelijk?
Afdeling 2 Recht op inschrijving
Afdeling 3 Schoolkosten in het secundair onderwijs
Afdeling 4 Privacy van de leerling in het onderwijs
Afdeling 5 Openbaarheid van bestuur in onderwijs
Afdeling 6 Ouderlijk gezag in onderwijs>

>

>

❏ ik teken hierbij in voor de studienamiddag op 5 mei 2010.

❏  ik wens hierbij ........... ex. van het boek 'Meester wie heeft 
gelijk!' te bestellen tegen de voordeelprijs van e 25 i.p.v. e 35.
Aanbod geldig tot 31/8/2010.

 

12u30 Ontvangst met lichte lunch
 
13u30  
 De context van educatief uitgeven in 

Vlaanderen tegen het licht van veranderende 
didactiek, nieuwe eindtermen en 
kostenbesparing in het secundair onderwijs

  Bart Vandenbussche (uitgever secundair onder-
wijs die Keure)

 14u30 
 Inleiding van de steunpunt-studiedag door 

Jan De Groof (Regeringscommissaris UA, UH, 
de Associatie Antwerpen, Associatie Limburg) 
en toelichting over het cahier

 Voorzitter: Raf Verstegen (KUL)
 14u50
 Examenbetwisting in het secundair onderwijs
  Spreker: Joke Goris (Raad van State/UA) 
15u20            
 Repliek: Jurgen Neuts (auditeur Raad van State, 

praktijkassistent UGent) en Bart Beliën (voorma-
lig juridisch medewerker VSKO, bestuurder Don 
Bosco Onderwijscentrum) 

15u40 Debat
 
16u15   
 Afsluitende opmerkingen door Daniel Cuypers 

(UA) 
 
16u30 Receptie

Programma aanverwante Publicatieaanverwante Publicatie


